
 
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 

Dag:   torsdag den 16 januar 2020 kl. 16.30- 19.00.       (Joakim ikke mødt) 

(Referat.) 

 Godkendelse af referat: det er godkendt. 

  Helhedsplanen – kigger forbi:   Præsentationsrunde. Vi snakker om hvilke arrangementer vi har 

stået for både i bestyrelsen og i team 2.  Vi snakker om Krea klubben kan søge noget sparring på 

hvordan de kan udvikle det. ALLE beboere kan søge beboerpuljen. Der er en masse gode tiltag. Der 

er en frivillig mentor ordning som alle kan bruge ved behov.  

Statistik fra 2018 om vores område: 

164 beboere. 36 børn 0-18 år, ca. 20 unge ca. 69 i gruppen 30-64, 32 i gruppen 65 og derover. 

Ca 37 beboere med anden etnisk baggrund.  18 bor alene med barn. 

Ca. 60 enlige uden børn 

87 18 til 64. 15 i job. 52 uden beskæftigelse. 

I alt 25 i beskæftigelse. (fra 2018) 

Vi snakker om at højne området i kommunens øjne blandt andet det som BSH også har meget fokus 

på. Højtidsarrangementer er gode til at få folk ud også etniske danskere især dem med børn. Godt 

at banke på dørene når arrangementerne er der. 

Bente Kjær nævner at der er Grønlands cafe i frivillighuset om mandagen. 

Camilla nævner at der har været et par episoder i området, som politiet er blevet gjort opmærksom 

på, så hold øje. ( nogen udefra) 

BSH vil rigtig gerne have besked. De samler op og gør også opmærksom på det ved politiet. Vi skal 

selvfølgelig altid selv melde hvis der sker noget. 

Der findes en APP ved politiet hvor man, hvis man er utryg kan give sin bekymring videre. Det er os 

der kender området, og ved hvis der sker noget uvant. 

BSH appellerer til at vi Interesserer os for vores afdeling, og hvad der sker.  Hvis der sker noget 

utrygt, kan BSH også træde til med rådgivning, støtte osv.  Man kan altid kontakte Mette på hendes 

tlf. det der står på hjemmesiden. 

SAB laver et kursus for bestyrelsesmedlemmer den 8.februar som Bente Kjær anbefaler. Obs på 

sidste tilmeldingsfrist. 

 

 Siden sidst   

- Nyt dræn. Camilla tager kontakt til Varmemestrene for at fylde hullerne (på P.plads) igen, der 

ligger reservesand klar. 

- Faldunderlag v. legepladsen er blevet udbedret. 

- Evaluering af juleturen. Alt er forløbet fint, og ros til arrangørerne. Der skal være opmærksomhed 

på hvem der gør hvad ift. betaling, så alt bliver mere samlet. 

 

 Igangværende projekter 

- Baldakiner: Der har været lidt frem og tilbage omkring lampe under baldakinen. Vi har fundet en 

ny lampe som passer på målene og lyser fint op. 

 Forslaget er godkendt dog med reservation på monteringsprisen. 

- Hjørnet ved slotsvængevej/ulige numre: Vi snakker om kun at etablere græs og fjerner den hæk 

der skal fjernes, og undersøge muligheden for at etablere den resterende hæk sammenholdt med 



 
 

en hæk på tværs over græsplænen, så stykket hænger sammen og bliver til en hyggekrog, og 

hækken ikke bare stopper abrupt. 

Hjørnet: vi skal huske at tage billeder hvis vi ser der er oversvømmelse, der skulle være folk fra 

kommunen der er obs. på det. Billeder sendes til Karsten. 

-Vaskeri. Nogle synes det er meget kompliceret system. Vi snakker om, om det er muligt at 

systemet kan afmelde efter f.eks. 10 min. Hvis maskinen ikke bliver brugt. Lige nu er det sådan at 

man skal afbestille sin maskine før man går, for at andre kan bruge den igen. Vi snakker om at lave 

en stor seddel så alle ved at de skal afmelde. 

 

   Kommende projekter 

-Legepladsen: Vi har fået 3 forskellige tilbud, vi snakker videre om det og tager det videre med 

næste gang, tænk over hvilket forslag du er for! 

-Kildesortering: 

 sæt kryds i kalenderen den 4 februar KL 14.00! Der kommer han med eksempler og udstilling. 

Camilla vil prøve at tage fat i de andre bestyrelser såfremt de vil være med til det. 

- Renovering. Det koster 65.000 hvis vi skal have en konsulent ud og kommer med forslag til 

hvordan vi bedst energirenoverer. Det betyder at vi skal indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde 

for at komme videre med det.  

Skal vi det? Mads foreslår at der undersøges om det kan gøres billigere ved at søge tilskud eller 

lignende. Det er besluttet at det indkaldes til det indenfor den næste måneds tid ca. Camilla er 

tovholder og kontakter Karsten.  

 

-Spørgeskema: tydeligt formål:  For at give beboerne mulighed for at påvirke og være med til at 

beslutte😊 forslag til udeområder og evt. projekter/ ideer som bestyrelsen kunne arbejde videre 

med. Jeanette er tovholder og får det sendt ud 

-Gratis foredrag. Tilbydes af beredskabsstyrelsen. Handler om sikkerhed/ robust borger. Mads 

foreslår at det kan kombineres med vores ekstraordinære afdelingsmøde? Mads er tovholder og 

koordinerer dato med Camilla. 

-Kummerne: Vi snakker om at finde pris på hvad det koster at få dem passet 2 gange ekstra af 

gårdmændene, altså 4 gange i alt. Pernille er tovholder og kontakter Karsten og varmemester. 

 Desuden opretholder vi vores årlige arbejdsdag henover sommeren. 

Opmærksomhedspunkt: hvis det bliver meget tørt vil der så kunne vandes? Er det relevant? 

 

 Team 2 :  mødet gik fint, der var lidt snak om gårdmandsteam, og udflugter, vi hører nærmere. 

 

 Evt.:  Mads foreslår en form for forretningsgruppe (2 mand) så der er nogen der bliver informeret 

og tager før beslutninger inden det deles ud til alle. Eller en Messenger/fb. gruppe hvor man 

snakker sammen så ikke det hele ligger på formanden, og at hun hver gang der er noget, skal tage 

kontakt til hver enkelt, og svarer flere gange på samme spørgsmål. Det besluttes at der laves en 

lukket FB gruppe (tages med videre til næste gang.) 

 Mads foreslår at vi fremover arbejder på mere tryghedsskabende lys i området. 

Spørgsmål til Karsten Brandt: Hvornår kommer P.skiltet med privat område.? 

 

Camilla beder os være obs på hvad der sker i området og hjælpe hinanden, f.eks. ved at registrere 

og beskrive/skrive ned/tage billeder hvis der er noget utrygt. 

 Næste mødedato.  Den 12 marts kl. 16.30 med pizza fra Pappas 


